
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. -  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
 
Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
30/10/2006, συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν 
12 µέτοχοι που εκπροσωπούν 11.032.594 µετοχές, επί συνόλου 13.162.500 µετοχών (ήτοι 
ποσοστό 83,82%), και ελήφθη απόφαση επί του παρακάτω θέµατος της ηµερήσιας διατάξεως: 
 
1. Εγκρίθηκε οµόφωνα η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην 
Autolink A.E. κατά 0,0001% µε την αγορά 10 µετοχών από το µέτοχο κο Σφακιανάκη Νικόλαο 
µε καταβολή µετρητών ποσού των € 3,00 (στην ονοµαστική αξία τους) καθώς και η αύξηση του 
ποσοστού συµµετοχής της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Autoforum A.E. κατά 0,0001% µε την 
αγορά 1 µετοχής από το µέτοχο κο Σφακιανάκη Νικόλαο µε καταβολή µετρητών ποσού των € 
2,96 (στην ονοµαστική αξία της). Μετά την απόκτηση του παραπάνω ποσοστών η 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. θα κατέχει πλέον το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου τόσο της 
εταιρείας Αutolink Α.Ε. όσο και της εταιρείας Autoforum A.E. 
 
2. Ενηµέρωση των µετόχων σχετικά µε την επικείµενη συγχώνευση µε απορρόφηση των 
θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της λιανικής πώλησης του 
αυτοκινήτου ως επίσηµοι έµποροι των κατασκευαστών OPEL, FORD, VOLVO και CADILLAC 
από τη µητρική εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οι εταιρείες που θα συγχωνευθούν/ 
απορροφηθούν θα είναι οι : Autoteam Α.Ε., Autolink Α.Ε., Autoforum Α.Ε. και Cadillac Hellas 
Α.Ε. Οι συνέργιες και οι οικονοµίες κλίµακας που θα προκύψουν από αυτή τη συγχώνευση σε 
συνδυασµό µε την βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας, θα 
ενδυναµώσουν περαιτέρω τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.  
 
3. Ενηµέρωση των µετόχων σχετικά µε την ολοκλήρωση της αύξησης του ποσοστού 
συµµετοχής της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην εταιρεία Αutoteam A.E. κατά 19,51% µε αγορά 
205.816 µετοχών µε καταβολή µετρητών, σύµφωνα µε την απόφαση που ελήφθη κατά την 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 2006. Μετά από αυτή την 
αγορά η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει πλέον το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας Autoteam A.E. 
 


